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Styrelsen för Containerservice Logistik Sverige AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret

201 8.

Ä.rsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltnin gsb erättelse

Information om verksamheten
Bolaget bedriver åkeriverksamhet inom containerbranschen. Huvudsysselsättningen består av att

transpoftera så kallade sjöcontainers mellan de olika hamnarna i södra Sverige. Därtill sköts även

transporter till och från kunder med behov av transporter av både torra och flytande rnaterial i sin
process. Detta transporteras i avsedda bulkcontainers som anländer mestadels till hamnarna. Det
förekommer även transporter av stålmaterial till bl.a. bil industrin i liknande containerflak.
Bolaget sysslar även med personaluthyrning inom koncernen.

Företaget har sitt säte i Lomma.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolagets moderbolag Containerservice Sverige AB begärdes i konkurs den 10 juli 20lS.Konkursen
föranleddes av en egen begäran från den delägarna som varit mestadels passiv i verksamheten, trots
ymniga försök att försöka motsätta sig ett konkursförfarande från den delägare som varit aktiv

Det redovisade egna kapitalet är förbrukat, men då det funnits övervärden i bolaget har styrelsen valt att
inte upprätta någon kontrollbalansräkning. Det egna kapitalet har därefter återställts i december 2019.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Aktie-

kapital

100 000

100 000

2018

22 661

-ll ll2
-93

2017

28 603

2 069

13

Balanserat

resultat

542 s82

I 633 978

2 176 560

2016
27 191

230

4

2 176 560
-17 046 228
-8 869 668

-8 869 668

20t5
23 293

756

5

Årets

rcsultat

t 633 978

-1 633 978

-tt 046 228

-tt 046 228

Totalt

2276 560

0

-tl 046 228
-8 769 668

Förslag till behandling av ansamlad färlust
Styrelsen foreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

balanserad vinst
årets förlust

behandlas så att
i ny räkning överföres

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.-
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Resultaträkning

Nettoomsättning

Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och ftirnödenheter

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av omsättningstillgångar utöver normala
nedskrivningar

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat füre skatt

Skatt på arets resultat
Årets resultat

Not 2018-01-01
-2018-12-31

22 660 976
216 338

22 877 254

-3 492784
-t 879 949

-18 323 615

-1 185 868

-9 371393
-342s3 609

-11 376 355

380 000

255
-lt6 037

264 218
-tt tl2 137

65 909
-tt 046 228

0

-lt 046 228
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2017-01-0t
-2017-12-31

28 603 770

428 305

29 03t 47s

-3 634 427

-1 4s7 931

-21370 700
-1 573 701

0

-28 036 759

994 716

1 200 000

2 60t
-127 932

I 074 669

2 069 385

-391909
I 677 476

-43 498

1 633 978â

2

3

4
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggnin gstillgångar

M ate r ie lla anltig g níng stíllg ån g ar
Inventarier, verktyg och installationer

Finøns íe lla unläg g n ing stíllg ång ar
Andelar i intresseföretag

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgån gar

Ko rtfr is t ig a fo r dr in g ur
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÄ,NGAR
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2018-12-31 2017-12-31Not
I

5

6

303 246

303 246

I 400 000

1 400 000

1703 246

7 09220t
6247 596

172 770

155 568

7 668 13s

58 663

7 726 798

I 489 tt4
I 489 tt{

I 400 000

I 400 000

2 889 ll4

1 871 943

13 638 839

30 740
78 323

15 559 845

32 148

15 591 993

9 430 044 18 481 107¡
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapitctl

Aktiekapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller ftirlust
Ä.rets resultat

Summa eget kapital

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder

Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2018-12-31 2017-12-31Not
I

100 000

100 000

2 176 560

-tl 046 228

-8 869 668

-8 769 668

0

861 694
14 53s 088

79 464

I 711 963

951 503

t8 199 712

100 000

100 000

542 583

I 633 978

2 176 561
2 276 561

65 9090

450 358

273 t72
t2 544 343

100 958

1 716 7t2
1 053 094

16 138 637

9 430 044 18 481 107¡
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
,Ä.rsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR20l2:l Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämftirt med föregående år

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

An läggn ingstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde
Följ ande avskrivningsprocent tillämpas :

Inventarier, verktyg och installationer 5år

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Not 3 Resultat från andelar i intresseftiretag

Erhållna utdelningar

Not 4 Bokslutsdispositioner

Avsättning till periodiseringsfond

,A.terföring från periodiseringsfond

Koncernbidrag

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018
40

2018

380 000

380 000

2018

0

6s 909

0

6s 909

2018-12-31
8 341 296

0

834t296
-6 852 182
-1 185 868

-8 038 050

303 246

2017

46

2017

I 200 000

1 200 000

2017

-65 909

14 000

-340 000

-391 909

2017-12-31

8 321 296

20 000

8341296
-5 278 481

-t 573 701

-6852 t82
I 489 tt4,
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Not 6 Andelar i intressefüretag

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Utgående redovisat värde

Not Ställda säkerheter

Företagsinteckning

Tillgångar med äganderättsförbehåll

Min har lämnats l, ,t
h^U _ t//,rr- 0t /r t^d,U ,,fr ã+Tv
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2018-12-3r
I 400 000

1 400 000

1 400 000

2018-12-31

800 000

0

800 000

2017-12-31

1 400 000

1 400 000

1 400 000

2017-12-31
800 000

529 834
1329 834

Not Uppgifter om moderftiretag
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår är Kanik AB i likvidation med
organisationsnunìmer 556617-4727 med säte i Lomma.

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Konkursförvaltaren i moderbolaget Containerservice Sverige AB avyttrade samtliga aktier i bolaget den
25 november 2019.
Bolaget har sedan februari 2019 âdragit sig en betydande skatteskuld, som under det senaste året stigit
till ca 8 miljoner kronor. Anledningen till skulden är frärnst en utdragen konkursutredning i två av den
tidigare koncernens bolag. Bolaget har en fordran på tidigare koncernbolaget KB Malmö Metallteknik i
konkurs uppgående till ca 17 miljoner kronor, där man förväntas erhålla en betydande utdelning vid
konkursens avslut. Fram till dess har bolaget en mycket ansträngd likviditet och är beroende av att
antingen erhålla ytterligare finansiering eller kunna få anstånd med en del av sina skatteskulder. I annat
fall finns en betydande risk att bolaget inte kan infria sina åtaganden på kort sikt, vilket kan leda till en
osäkerhet gällande bolagets fcirmåga till fortsatt drift.

Trots en svår likviditetspåfrestning ser den nya ägaren dock med positiv tillförsikt inför framtiden, då
orderingången är god och större delen av kundstocken är intakt, samt flera nya kundavtal har slutits.

Marmö 17 t I 2020

Peter Frid

Revis tec
2020 och awiker från

Auktoriserad revisor

,'l/r,{ LL¡( ,e*f .

standardulformningen. J"l L^,rr,,!-
Þ4.,n*, t-ßlrþ* LLø- ø-L
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Containerservice Logistik Sverige AB
Org.nr 556529-3429

Rapport om årsredovisningen

Inga uttølanden görs
Jag har haft i uppdrag att utft)ra en revision av årsredovisningen für Containerservice Logistik Sverige AB fÌir är 2018.

Som en fdljd av hur betydelsefullt det ñrhållande som beskrivs i avsnittet "Grund fiir uttalanden" är kan jag inte uttala
mig om huruvida årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller om den ger en rättvisande bild
av Containerservice Logistik Sverige ABs finansiella ställning per den 2018-12-31eller av dess fìnansiella resultat fiir
året enligt årsredovisningslagen. Jag kan heller inte uttala mig om huruvida ftirvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Som en ftiljd av det fórhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att
bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grandft)r uttalanden
Jag har observerat brister i armlängds avstånd mellan koncernbolag, primärt avseende rutinerna ftir int¿iktsredovisning
samt hantering och beråikning av varulager och upplupna tippavgifter. Följden är att jag inte med betryggande säkerhet
kunnat verifiera att intåikter och varulager redovisas i rfitt bolag eller med rätt koncemintern prissättning där detta åir

tilläimpligt.

Jag åir oberoende i ftirhållande till Containerservice Logistik Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vôisentlig osllkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drìft
Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fÌista uppmärksamhet på ftirvaltningsberättelsen och noten om
väsentliga händelser efter råikenskapsårets utgång i årsredovisningen, av vilka framgår att bolaget har en skatteskuld om
ca 8 Mkr till Skatteverket. En betydande utdelning våintas vid ett tidigare koncernbolags konkursavslut. Fram till dess har
bolaget en mycket ansträngd likviditet och är beroende av att antingen erhålla ytterligare finansiering eller kunna fli
anstånd med en del av sina skatteskulder. I annat fall finns en betydande risk att bolaget inte kan infria sina åtaganden på
kort sikt, vilket kan leda till en osÍikerhet gällande bolagets lórmåga till fortsatt drift.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att arsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer åir nödv?indig frr att uppråitta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av bolagets ft)rmåga att fortsätta verksamheten.
Den upplyser, när så åir tillåimpligt, om förhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta verksamheten och att anvåinda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera bolaget,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt altemativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvat
Mina mål åir att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lä'mna en revisionsberättelse som
innehåller mina uttalanden. På grund av det ftrhållande som beskrivs i avsnittet "Grund fiir uttalanden" kunde jag inte
inhämta tillräckliga och åindamålsenliga revisionsbevis som grund för mina uttalanden avseende denna årsredovisnino

DILLON AB- Org nr556245-0584 L(21



DILLCN
Rapport om andra krav enligt lagar och andra fürfattningar AUDrr I ADMIN I ADVrsoRy

Inget uttalande görs
Utöver det uppdrag jag har haft att utfüra en revision av årsredovisningen har jag även utfürt en revision av styrelsens
ftirvaltning fflr Containerservice Logistik Sverige AB ftir rEikenskapsåret 201 8 samt haft i uppdrag att utfora en revision
av ffirslaget till dispositioner behäffande bolagets vinst eller ftirlust.

Som en ftljd av det fllrhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden" kan jag varken till- eller avstyrka att
bolagsstämman disponerar vinsten enligt ftirslaget i ftirvaltningsberättelsen.

Jag kan varken till- eller avstyrka att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir rtikenskapsåret.

GrundJör uttalanden
Som framgår av min Rapport om årsredovisningen kan jag bland annat varken till- eller avstyrka att balansräkningen
fastställs.

Jag har utfört revisionen av styrelsens ftirvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ønsvqr. Jag är oberoende i förhållande till Containerservice Logistik Sverige AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och åindamålsenliga som grund fldr mitt uttalande.

Styrelsens ansvør
Det är styrelsen som har ansvaret ldr ftirslaget till dispositioner betrliffande bolagets vinst eller fiirlust. Vid ftrslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är ftirsvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar fldr bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat
att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation lir utformad så att
bokfiiringen, medelsftirvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revísorns ansvat
Mitt mål beträffande revisionen av ft)rvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis für att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

o företagit någon åtgtird eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan föranleda ersättningssþldighet
mot bolaget, eller

. på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Mitt mål beträffande revisionen av filrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och d¿irmed mitt uttalande
om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fiirslaget är ldrenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utftirs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fiirsummelser som kan foranleda ersätbringssþldighet mot bolaget,
eller att ett ftirslag till dispositioner av bolagets vinst eller ñrlust inte är fÌirenligt med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar ftir revisionen av ftirvaltningen hnns på Revisorsinspektionens webbplats:
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Anmärkníngar
Årsredovisningen har inte upprfittats i sådan tid att det varit mojligt att, enligt 7 kap. 10 g aktiebolagslagen, hålla
årsstämma inom sex mfurader efter räkenskapsårets utgång.

Bolaget har under räkenskapsåret inte i rätt tid vare sig redovisat eller betalt avdragen skatt, sociala avgifter samt
mervärdesskatt.

Det har under året ft)relegat eftersltipningar i bolagets redovisning samt brister i den interna kontrollen till fóljd och som
en del därav.

l8

Auktoriserad revisor
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